
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН – 
КЮСТЕНДИЛ 

 

П Р О Т О К О Л 

№26 

 Днес, 06.11.2016 година  от 18:00 часа в заседателната зала, находяща се на 
втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Районна избирателна 
комисия в Десети район - Кюстендил в състав:   

 Присъствали: Красимир Любомиров Петров, Евелина Пенчева Иванова 
Любомир Пенев Стоилков, Симеонка Асенова Велкова – Манова, Мая Боянова 
Станойкова, Александра Колева, Венцеслав Благоев Механджийски, Марина 
Валентинова Иванова, Ивайло Радойчев Анастасов Миленка Цекова Стоянова и 
Десислава Любенова Шопова  
 

 Отсъстват: Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Силвия Йорданова 
Генкова 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 
 

1. Промяна в състава на членовете на КП „БСП лява България” в състава на 
СИК в избирателна секция на територията на община Дупница, област Кюстендил 
за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 
национален референдум на 06 ноември 2016 г. 

                                                                                               Докладва: Красимир Петров 
2.Разглеждане на жалба вх.№ 263/06.11.2016 г. и № 7/06.11.2016 г. от 

Катерина Георгиева Янчева в качеството й на упълномощен представител на 
Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова 
Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на 
републиката 

                                                                                                Докладва: Красимир Петров 

3. Поправка на техническа грешка в изписване на името и ЕГН-то на Таня 
Иванова Христова, член на СИК №102700006 ПП ДПС, в състава  на СИК в 
избирателна секция на територията на община Кочериново, област Кюстендил. 

                                                                                               Докладва: Красимир Петров 

 

По т.1 от дневния ред:Промяна в съставите на членовете на КП „БСП лява 
България” в съставите на СИК в избирателни секции на територията на община 
Дупница, област Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г. 



 
Постъпило е предложение с вх. № 220/04.11 г. в 17:44, от упълномощения 

представител на КП „БСП лява България”.  
На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5, във връзка с чл.92 

от Изборния кодекс, чл.7, ал.1, изр.второ от ЗПУГДВМС, във връзка с §2 от ПР на 
ЗПУГДВМС, Решение № 3529-ПВР/НР от 17.09.2016 г. на ЦИК, Решение № 3524-
ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 
Кюстендил, след проведено гласуване с 10 гласа „За” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 319 

  Допуска промяна в състава на СИК на територията на община Дупница,  
съгласно направеното предложение  от КП „БСП лява България” и назначава 
ръководствата и членовете  на СИК,  както следва: 

104800023 Освобождава като зам.-председател Красимира 
Йорданова Грозданова  

 

 Назначава като зам.председател Красимира 
Йорданова Кацарска 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 

комисия в Десети  район - Кюстендил в 3-дневен срок от обявяването му.   

По т.2 от дневния ред :Разглеждане на жалба вх.№ 263/06.11.2016 г. и № 
7/06.11.2016 г. от Катерина Георгиева Янчева в качеството й на упълномощен 
представител на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и 
Илияна Малинова Йотова като независими кандидати за президент и 
вицепрезидент на републиката. 

   Постъпила е жалба вх.№ 263/06.11.2016 г. и № 7/06.11.2016 г. от Катерина 
Георгиева Янчева в качеството й на упълномощен представител на Инициативен 
комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова като 
независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката относно 
нарушение в СИК № 100500002 в гр.Бобошево, общ.Бобошево, обл. Кюстендил, 
изразяващо се в гласуване на лице по настоящ адрес, без да фигурира в 
избирателния списък. 

     Доколкото в жалбата се описва случай на гласуване на лице, което 
евентуално не е имало право да гласува, на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 
1, т. 1 от ИК , Решение № 3526 от 16.09,2016 г. на ЦИК и във връзка с §2 от ПР на 
ЗПУГДВМС, Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил, след 
проведено гласуване с 10 гласа „За” взе следното 

 

                                             РЕШЕНИЕ № 320 

  Изпраща с жалба вх.№ 7/06.11.16 г. по регистъра на жалбите, подадена от 
Катерина Георгиева Янчева в качеството й на упълномощен представител на 
Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова 
Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на 
републиката по компетентност на Районна прокуратура гр.Дупница. 



  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 
комисия в Десети  район - Кюстендил в 3-дневен срок от обявяването му 

По т.3 от дневния ред: Поправка на техническа грешка в изписване на 
името и ЕГН-то на Таня Иванова Христова, член на СИК №102700006 ПП ДПС, в 
състава  на СИК в избирателна секция на територията на община Кочериново, 
област Кюстендил. 

Постъпила е молба  с вх.  № 264/06.11.2016 г. в 17:20 часа, от 
упълномощения представител на ПП ДПС. 

 
На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5, във връзка с чл.92 

от Изборния кодекс, чл.7, ал.1, изр.второ от ЗПУГДВМС, във връзка с §2 от ПР на 
ЗПУГДВМС, Решение № 3529-ПВР/НР от 17.09.2016 г. на ЦИК, Решение № 3524-
ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети район – 
Кюстендил, след проведено гласуване с 10гласа „За” взе следното 

 

РЕШЕНИЕ №321 

 Допуска поправка на техническа грешка , както следва: вместо „Таня 
Иванова Христова с ЕГН …….” да се чете „Таня Йорданова Христова  с ЕГН ………” 
член на СИК №102700006. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна 
комисия в Десети  район - Кюстендил в 3-дневен срок от обявяването му. 

 

Председател: 

          /Красимир Петров/ 
 

          Секретар: 
 

                                                                                                   /Симеонка Велкова-Манова/ 

 


